ІНСТРУКЦІЯ
по застосуванню
Атомер спрей 150 мл
Атомер бебі спрей 100 мл
Атомер міні спрей 35 мл
Склад засобу: стерильна ізотонічна морська вода Егейського моря з натуральним мікроелементним складом.
Атомер застосовують:
- для розрідження та виведення виділень, загального очищення носових порожнин;
- зменшення набряку та закладеності носа;
- усунення сухості слизової оболонки.
Атомер рекомендований:
- при нежиті та закладеності носа під час ГРВІ, грипу, алергії;
- при гострих і хронічних запаленнях порожнин носа, придаткових пазух і носоглотки;
- при алергічних, вазомоторних, атрофічних, гіпертрофічних ринітах;
- при ринітах вагітних;
- при хронічних аденоїдитах;
- для профілактики інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- для профілактики в період сезонного загострення алергічних захворювань;
- для проведення гігієни носової порожнини;
- для профілактики шкідливого впливу диму, пилу, алергенів, системи нагрівання та кондиціювання повітря.
Спосіб застосування. Атомер обладнаний спеціальним розпилювачем, що забезпечує глибоке та
м’яке зрошення слизової оболонки носа. Об'єм розпилювання контролюється автоматично.
Атомер спрей 150 мл та Атомер міні спрей 35 мл
Розмістити розпилювач в носовий прохід та легко натиснути на його край.
Рекомендовано робити мінімум 4 вприскування в кожну ніздрю до 4 разів
на день, з метою профілактики – 1-2 вприскування на день.

Атомер бебі спрей 100 мл
Розпилювач спеціально розроблений для немовлят та дітей. Він обертається
горизонтально та вертикально, що полегшує вприскування в будь-якому
положенні дитини.
Розмістити розпилювач в носовий прохід та злегка натиснути на його край.
Рекомендовано робити мінімум 4 вприскування в кожну ніздрю до 4 разів
на день, з метою профілактики – 1-2 вприскування на день.
Застереження. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаному на упаковці.
З метою гігієни промивати розпилювач після кожного використання.
Протипоказання. Алергія на компоненти препарату.
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі не вище 25°С в
сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

Переваги Атомер:
- морська вода видобувається в Егейському морі, в екологічно чистому районі гори Афон на відстані 5 миль від берегу;
- весь багатий мікроелементний склад морської води зберігається за допомогою технології електродіалізу;
- мікродисперсна система розпилення засобу забезпечує глибоке і м’яке зрошення слизової оболонки носа, що не призводить до пошкодження носової порожнини;
- не призводить до звикання;
- не містить пропелентів, консервантів та барвників;
- випускається у стерильному вигляді;
- підлягає обов’язковому контролю якості протягом виробництва.
Виробник:
PHARMACOSMETIC-DIAFARM G.SOULTOGIANNIS & CO. E.E.,
Ypsilanti str., Settelment Paralimni
570 01 Thermi Thessaloniki, Greece
тел.: +30 2310 486 320; +30 2310 486 321
факс: +30 2310 486 322
e-mail: bioplant@otenet.gr
Представник в Україні:
ТОВ «МІТЕК»
03057, Київ, вул. Металістів, 16
тел./факс: +38 044 495 29 29
e-mail: mitek@mitek.kiev.ua

